Dato:
Tilstede:
Fraværende:

Referat bestyrelsesmøde i Randers Card Room
16. oktober 2016 kl 11:00
Jakob Pilgaard (formand), Trung Nguyen(kasserer), Lars Geertsen, Carsten Larsen,
Steen Hvam, Sebastian Schytte og Stig Horup (referent)
Benny Sørensen og Stephan Larsen

KASSERAPPORT
AMBASSADØRER
MIDTUGETURNERING

LAMPER
TV BOKS
JYSK MESTERSKAB
HÅNDKLÆDER
TILMELDING TIL
TOURS
RENGØRING
DAPT
JULEGØGL
GRINDNIGHT
VAGTPLAN
OPFØRSEL

NSÆTE MØDE

Jakob Pilgaard retter formularen til så den er tidssvarende
Jakob Pilgaard spørger emner.
Der foretages undersøgelse via en Facebook afstemning mht. spilledage til vores
midtugeturneringer for 2017. Stig laver undersøgelsen på FB, hvorefter
bestyrelsen træffer en afgørelse på næste møde.
Jakob Pilgaard indkøber lampe til det sidste bord.
Jakob Pilgaard får ombyttet vores boks til en nyere. (igen, igen)
Stig undersøger stadig om der er basis for en større turnering i 2017. (den første
hjælper har meldt sig)
Jakob Pilgaard indkøber nye håndklæder
Der har igen været episoder med meget sen tilmelding uden kort, hvilket betød at
vedkommende IKKE kom med. Det understreges at der kun er tilmelding via Club
Commander med kreditkort eller bankoverførsel.
Trung overtager pr 1. januar rengøringen af klubben. Vores nyværende rengøring
opsiges og får en erkendtlighed for godt arbejde. Trung kontakter Jonna.
Strukturen til DAPT turneringer i RCR er nu ændret så den ligner en normal
midtugeturnering og ikke bliver en midtnatsforestilling.
Der vil være gløgg og æbleskiver, samt andet julegøgl til søndags deepstacken d.
4. december, sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ansvar for indkøb Carsten Larsen
Efter forespørgsler arrangerer Stig Horup en Grindnight.
Der blev lavet vagtplan frem til ultimo december 2016. Jakob Pilgaard offentliggør
vagtplanen til bestyrelsen.
Der har været et par episoder hvor vi syntes tonen imellem spillerne har været lidt
for hård. Situationerne opstår ofte når man ikke er enige om hvordan en hånd skal
spilles, efter et bad beat eller lign. Vi vil hermed opfordre til at man holder sin
frustration for sig selv og behandler hinanden med respekt. Vi spiller alle
forskelligt og det må man respektere også selvom man syntes det er et dårligt spil
og man bliver slået. Det skal være en fornøjelse for alle at komme i klubben, også
selvom man ikke altid lige får lavet det rigtige spil og måske bare er heldig. Det
bedste er hvis alle hjælper med til at holde en god tone.
Søndag d. 4. december kl 11:00 (før Julegøgl)

